
4. Usta wie nie oso by wy ko nu ją cej za bieg
Od stro ny gło wo wej czę ści ko zet ki, sto py
lek ko roz sta wio ne. Na le ży tak do pa so wać
wy so kość ko zet ki, by oso ba wy ko nu ją ca
za bieg mo gła stać mak sy mal nie wy pro sto -
wa na i nie mu sia ła po chy lać się nad pa cjen -
tem, po nie waż za bu rzy to spo sób wy ko na -
nia za bie gu i po gor szy ja kość ma ni pu la cji.

5. Pal pa cja punk tu kon tak tu
Na le ży de li kat nie umie ścić pal ce obu rąk
pod po ty li cą pa cjen ta. Po lek kim unie sie niu
gło wy pa cjen ta de li kat nie skrę ca się ją
w le wo, przej mu jąc jej ma sę na le wą rę kę.
Pra wą rę kę na le ży wy jąć spod po ty li cy.
Opusz ką pal ca wska zu ją ce go lub środ ko we -
go pra wej rę ki na le ży zna leźć punkt kon tak -
tu na pra wej stro nie łu ku tyl ne go krę gu
szczy to we go. Po wo li, ale pew nie na le ży
prze su wać pra wy pa lec wska zu ją cy, znaj du -
ją cy się bli sko mię śni pod po ty licz nych,
w dół (w kie run ku ko zet ki) wzdłuż łu ku tyl -
ne go krę gu szczy to we go do mo men tu, aż
z krę giem szczy to wym ze tknie się pa li czek
środ ko wy lub bliż szy wska zi cie la. Być mo -
że w ce lu do pa so wa nia się do punk tu kon -
tak tu ko niecz ne bę dzie kil ka krot ne prze su -
nię cie i na cisk pal cem wska zu ją cym.

6. Sta bi li za cja punk tu kon tak tu
Na le ży moc no do ci skać pra wy pa lec wska -
zu ją cy do punk tu kon tak tu, zgi na jąc jed -
no cze śnie po zo sta łe pal ce pra wej rę ki. Po -
zwo li to na ob ję cie tyl nej czę ści po ty li cy
oraz gło wy, co umoż li wia sta bi li za cję po -
zy cji apli ka to ra. Apli ka tor przez ca ły czas
za bie gu trze ba utrzy my wać w miej scu
kon tak tu, po je go wy ko na niu tę sa mą po -
zy cję rąk na le ży utrzy my wać aż do mo -
men tu usta wie nia gło wy pa cjen ta w po zy -
cji neu tral nej.

7. Chwyt pod bród ko wy
Pra wą rę kę po win no się utrzy my wać w opi -
sa nej po zy cji. Le wą rę kę po wo li i ostroż nie
na le ży prze miesz czać w przód do chwi li, aż
pal ce obej mą de li kat nie bro dę pa cjen ta. Na -

le ży się upew nić, że le we przed ra mię znaj -
du je się nad lub nie co przed uchem pa cjen -
ta. W wy ni ku uło że nia przed ra mie nia na lub
za uchem pa cjen ta je go od ci nek szyj ny po -
zo sta je w zbyt du żym zgię ciu. W po praw -
nym usta wie niu gło wa jest kon tro lo wa na
przez wy rów na ne si ły two rzo ne przez pra -
wą rę kę i le we przed ra mię. Dla te go na le -
ży utrzy mać wła ści wą po zy cję apli ka to ra.

8. Kon takt ze szczy tem gło wy
Oso ba wy ko nu ją ca za bieg po win na prze su -
nąć swo je cia ło nie co do przo du, co umoż -
li wi kon takt klat ki pier sio wej ze szczy tem
gło wy pa cjen ta. W tym mo men cie gło wa
pa cjen ta jest bez piecz nie ulo ko wa na po -
mię dzy le wym przed ra mie niem, zgię tym
le wym sta wem łok cio wym, pra wą dło nią
i klat ką pier sio wą oso by wy ko nu ją cej za -
bieg. W tech ni ce tej nie zbęd ny jest kon takt
oso by wy ko nu ją cej za bieg ze szczy tem gło -
wy pa cjen ta.

9. Usta wie nie do pchnię cia ma ni pu la cyj ne go
Na le ży wy ko nać krok w pra wo i sta nąć
przy pra wym ro gu ko zet ki. Rę ce oso by
wy ko nu ją cej za bieg po win ny być utrzy my -
wa ne we wła ści wej po zy cji, na le ży sta rać
się nie zmniej szać na ci sku na punkt kon -
tak tu. Trze ba de li kat nie wy ko nać lek ką ro -
ta cję gło wy pa cjen ta w le wo, a na stęp nie
wy pro sto wać nad gar stek, tak by kość
pro mie nio wa i pierw sza kość śród rę cza
znaj do wa ły się w jed nej li nii. Utrzy mu jąc
ca ły czas moc ny na cisk apli ka to ra na
punkt kon tak tu, na le ży po zwo lić na lek ki
ob rót pra we go pal ca wska zu ją ce go w cza -
sie prze su wa nia pra we go sta wu łok cio we -
go w kie run ku pra we go bar ku pa cjen ta.
Dzię ki te mu uzy sku je się naj lep sze usta -
wie nie do wy ko na nia ma ni pu la cji, któ ra –
ze wzglę du na ukształ to wa nie sta wu –
prze bie ga po łu ku. Waż ne, by apli ka tor był
od po wied nio uło żo ny na krę gu szczy to -
wym, po nie waż unie moż li wi to je go prze -
su nię cie w cza sie wy ko ny wa nia ma ni pu -
la cji po łu ku. Pra wy ło kieć na le ży utrzy - 95
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